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Referat af 1. bestyrelsesmøde 28.1.2022 kl. 10-11.00  
Sted: Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82352181386?pwd=UlJJQUJPaFJjWDJPMkxYUC9HZ294Zz09 
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på Dansk Sprognævns virke 

4. Årsrapport og Årsberetning 2021 

5. Regnskabsopfølgning for 2021 og budget for 2022 

6. Meddelelser 

7. Eventuelt 

  

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand) (HJØ), Lisa Villadsen (næstformand), Bettina Buch (afbud), 

Holger Juul (HJU), Sussi Olsen, Tonny Skovgård Jensen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, 

Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi). 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: godkendt 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat af 4. bestyrelsesmøde 2021. 

Beslutning: godkendt 

3. Status på Dansk Sprognævns virke 
 

Sagsfremstilling: 

Fagligt:  

- 2022 begyndte med følgende spørgsmål fra Søren Espersen (MF, DF) via Folketingets Kultur-

udvalg: ”Vil ministeren med henvisning til svaret på KUU alm del – spørgsmål 43 (folketings-

året 2020-21) fremsende en liste over de 4.500 ord – ord for ord –, som Sprognævnet fra 

1986-2012 har ladet glide ud af det danske sprog? Vil ministeren i øvrigt oplyse, hvor mange 

https://us02web.zoom.us/j/82352181386?pwd=UlJJQUJPaFJjWDJPMkxYUC9HZ294Zz09
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ord, som cirka efter Besættelsen på denne måde er gledet ud?”. Svaret på dette spørgsmål – 

inklusive ordlisten – kan findes her: https://www.ft.dk/samling/20211/alm-

del/KUU/spm/132/index.htm. Der har efterfølgende været nogen medieinteresse for sagen, 

fx her: https://journalisten.dk/sybaristisk-skoendegaest-og-mammutdebat-her-er-de-3-581-

ord-der-er-slettet-fra-ordbogen/ 

- Arbejdet frem mod en ny udgave af sproget.dk er igangsat (i samarbejde med Det Danske 

Sprog- og Litteraturselskab og via kommunikationsbureauet Peytz). 

- Arbejdet frem mod 5. udgave af Retskrivningsordbogen tager for alvor form. 

- Svartjenesten blev ultimo 2021 evalueret af brugerne. Ca. 50 respondenter. Udpræget tilfreds-

hed (jf. bilag 2). 

 
Medarbejdere: 

- 3 studentermedhjælpsstillinger opslås ultimo januar til besættelse 1.4.  
 

Administrativt:  

- Afleveringen af papirarkivalier til Rigsarkivet er afsluttet (for denne ombæring). 

 

Bilag 2: Brugerevaluering 2021 (svartjenesten)  

 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: Taget til efterretning efter en kort uddybning. 

4. Årsrapport og Årsberetning 2021 
 

Sagsfremstilling:  

Arbejdet med årsrapporten er i fuld gang. Den faglige afrapportering indsendes 31.1, der er frist for 

regnskabsdelen den 21.2, og 21.2 afholdes der virksomhedsmøde med departementet (i Bogense). Senest 

18.3 skal årsrapporten være godkendt. 

 

Bilag 3: Årsrapport 2021, udkast (se den faglige del: afsnit 2.1 (s. 8), 2.2.4 (s. 11-12), 2.4 (s. 14-24) og 2.5 

(s. 25)). 

 

Arbejdet med årsberetningen er påbegyndt. Årsberetningen for Dansk Sprognævn skal være repræsen-

tantskabet i hænde senest 14 dage før årets første repræsentantskabsmøde (5.5). Inden da skal den god-

kendes af bestyrelsen. Efter godkendelse på repræsentantskabsmødet publiceres den. 

 

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar: Det er væsentligt at vi både har årsrapport og årsberetning; årsrapporten er ministeriets 

styringsredskab, mens årsberetningen er en mere omfattende og fagligt redegørende beretning, og den 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/KUU/spm/132/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/KUU/spm/132/index.htm
https://journalisten.dk/sybaristisk-skoendegaest-og-mammutdebat-her-er-de-3-581-ord-der-er-slettet-fra-ordbogen/
https://journalisten.dk/sybaristisk-skoendegaest-og-mammutdebat-her-er-de-3-581-ord-der-er-slettet-fra-ordbogen/
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skal godkendes af bestyrelse og repræsentantskab. Det er årsberetningen vi udsender til Sprognævnets 

interessenter. 

 

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning 

5. Regnskabsopfølgning for 2021 og budget for 2022 
 

Sagsfremstilling:  

Dansk Sprognævns resultatet for 2021 er et overskud på 318 t.kr. Overskuddet bliver tillagt Sprognævnets 

opsparing som herefter vil være på ca. 600 t.kr. Opsparingen forventes anvendt ifm. udgivelsen af RO5 

i 2024. Økonomien er solid, og budgettet for 2022 er i balance. 

 

Der blev kort orienteret mundtligt på mødet. 

 

Bilag 4: Regnskab for 2021 

Bilag 5: Budget for 2022 

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende regnskabet for 2021 og endeligt godkende budgettet for 2022. 

Beslutning: Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 blev godkendt 

6. Meddelelser 
 

Se bilag 6 med oversigt over aktiviteter for 2021. 

Følgende nedslag skal bemærkes ift. aktivitetsoversigten: 

- Sprognævnets videnskabelige personale har i 2021 bidraget med 21 fagfællebedømte forsk-

ningspublikationer (3 per forsker) og parallelt hermed med en lang række ikke-fagfællebe-

dømte publikationer, både forskningsartikler og forskningsformidlende artikler. En samlet 

oversigt med bibliografiske data vil fremgå af årsberetningen. 

- 21 populærvidenskabelige foredrag. En oversigt vil fremgå af årsberetningen. 

- 131 (direkte) mediebidrag. 

7. Eventuelt 
Der blev fulgt op på kommadebatten på repræsentantskabsmødet i december. Der var meget delte me-

ninger, og det var umuligt at opnå konsensus. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at der er nogen der 

forestiller sig at der skal ske noget drastisk med kommareglerne. Hvad der især er i spil, er anbefalingen af at 

undlade startkommaer  
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